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VICENZA DOMSTOL 
- KONKURSAVDELNINGEN - 

* ** *** ** * 
KONKURS: PEDRAZZOLI IBP SPA IN LIQUIDAZIONE 
DOMARE: DOTT.SSA SILVIA SALTARELLI 
KONKURSFÖRVALTARE: REVISOR GUERRINO MARCADELLA 
FORDRINGSÄGARKOMMITTÉN: AUKTORISERAD REVISOR ALESSANDRO 
CAMPANA 
(Ordförande), ADV. STEFANO DE BOSIO, UNICREDIT SPA 
KONKURSFÖRKLARATS NR 30/2017 BESLUTSREG. AV DEN 
31/03/2017, INLÄMNAT DEN 04/04/2017 
KONKURSENS DIARIENUMMER: 30/2017 

** *** ** 
REGLER FÖR FÖRSÄLJNING AV AKTIER I BOLAG SOM LYDER UNDER SVENSK 

LAG GENOM KONKURRENSFÖRFARANDE MED FÖRSEGLAD BUDGIVNING 
*** 

I. FÖREMÅL FÖR FÖRSÄLJNING. 
▪ Försäljningsobjektet är aktierna (härefter även ”Aktieinnehav” eller ”Parti”) i det 
konkursförklarade bolaget som angetts ovan, vilka utgör 70 % (sjuttio procent) av kapitalet i bolaget 
som lyder under svensk lag (härefter även kallat ”Dotterbolag”), säljs som ett enda parti i deras 
befintliga tillstånd, i sin helhet och inte till ett enskilt pris, utan någon garanti mot förlust av 
rättigheter, defekter och besvär, fria från belastningar och hinder: ”Pedrazzoli Aktiebolag” med säte 
på Verkstadsgatan, 3 – Alingsås 44157 - Sverige, Organisationsnummer från Sverige Bolagsverket: 
556441-3564; VAT: Se556441356401; (inbetalt) Aktiekapital: 200 000,00 svenska kronor (SEK). 
Nominellt värde för det aktieinnehav som saluförs: 140 000,00 svenska kronor (SEK). 
▪ Aktieinnehavet i det nyligen nämnda företaget värderas på grundval av det bindande åtagandet 
som en tredje part gör, med en säkerhet på 30 000,00 € (trettio tusen euro), för att delta i detta 
konkurrensförfarande. Ett åtagande som inkommit till Förvaltaren den 12 oktober 2022 och som 
ändrats/ersatts den 15 december 2022. 
 
II. BINDANDE ÅTAGANDE ATT DELTA I DETTA KONKURRENSFÖRFARANDE. 
▪ Aktieinnehavet som säljs har varit föremål för ett bindande åtagande att delta i detta 
konkurrensförfarande för köp till baspriset på 150 000,00 € (etthundra fem tiotusen euro). 
▪ Den person eller enhet som har åtagit sig att delta i detta konkurrensförfarande har redan (vid 
datumet för offentliggörandet av meddelandet) betalat en säkerhet som motsvarar 20 % av baspriset 
för detta konkurrenspräglat bjudningsförfarande. 
▪ Säkerheten i föregående avsnitt betraktas som giltig för att delta i detta konkurrensförfarande, 
utan att det påverkar skyldigheten för den person som har betalat nämnda säkerhet att formellt delta 
i konkurrensförfarandet genom att lämna in sitt anbud på det sätt som föreskrivs i de här 
försäljningsreglerna och närvara inför Konkursförvaltaren på auktionsdagen. 
 
III. FÖRTYDLIGANDEN ANGÅENDE FÖREMÅLET FÖR FÖRSÄLJNING. 
▪ Följande förtydliganden tillhandahålls. 

a. Aktiebreven nr 1–1400 som representerar 70 % (sjuttio procent) av dotterbolagets kapital, 
som utgör de aktier som anges i paragraf I. i dessa försäljningsregler, visar sig vara - utifrån 
registret över aktieägare i dotterbolaget - det ovan angivna konkursdrabbade företagets 
egendom. 
Eftersom nämnda aktiebrev inte fysiskt kunnat hittas av Konkursförvaltaren, har de varit 
föremål för dödande/ogiltigförklarande i enlighet med svensk lag, per offentliggjort 
kungörelse (kungörelse-id K355294/22), på begäran av Konkursförvaltaren den 16 juni 
2022. Detta förfarande för dödande/ogiltigförklarande planeras att slutföras den avsett att 19 
juni 2023, inom vilket datum alla de som innehar aktiebreven, eller vet att det finns i behåll 
eller som i övrigt kan lämna upplysningar i ärendet uppmanas att anmäla detta till svenska 
Bolagsverkets kansli. 
Mot bakgrund av ovanstående, är den definitiva försäljningen av aktieinnehavet som anges i 
dessa regler till förmån för personen som, vid avyttringen, skulle bli den utvalda 
anbudsgivaren, villkorad av den faktiska dödande/ogiltigförklarande av aktiebreven. 
Om förfarandet för dödande/ogiltigförklarande av aktiebreven skulle slutföras med ett sådant 
resultat som utesluter legitimt ägande av Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione [det 
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konkursförklarade Pedrazzoli IBP Spa under avveckling] för de aktier som nämns i paragraf 
I. i dessa försäljningsregler, kommer detta konkursförfarande att annulleras och de 
säkerhetsbelopp som betalats in av anbudsgivarna kommer att betalas tillbaka. 

b. Dotterbolaget som nämns i paragraf I. skall ”bedriva handel med maskiner inom företrädesvis 
plåtindustrin samt därmed förenlig verksamhet.”. 

c. Dotterbolagets förvaltningsorgan utgörs av en styrelse, som är ansvarig för att representera 
företaget, vilken består av följande personer: 
- Fredriksson, Sven-Ove (styrelseledamot, verkställande direktör, ordförande). 
- Hammarstrand, Lars Ingvar (styrelseledamot).  
- Blomfelt, Yngve Thomas (styrelsesuppleanter). 

d. Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione, som är majoritetsägare till 70 % av kapitalet i 
företaget Pedrazzoli Aktiebolag, har aldrig godkänt årsredovisningarna för de avslutade 
räkenskapsåren 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 och 31/12/2020 eftersom 
man aldrig fått kallelse till årsmötena från styrelsen för godkännandena i fråga och, även om 
man kallats till årsmötet för godkännande av årsredovisningen för det avslutade 
räkenskapsåret 31/12/2021, har årsredovisningen aldrig godkänts. 

e. Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione innehar de finansiella rapporterna för företaget 
Pedrazzoli Aktiebolag, i svenska kronor (SEK), avseende följande räkenskapsår:  
- räkenskapsår avslutat den 31/12/2019, med tillhörande revisionsberättelse av revisor 
Andreas Johansson, 
- räkenskapsår avslutat den 31/12/2020, med tillhörande revisionsberättelse av revisor 
Andreas Johansson, 
- räkenskapsår avslutat den 31/12/2021, med tillhörande revisionsberättelse av revisor 
Andreas Johansson, 

f. Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione innehar dessutom den preliminära finansiella 
redovisningen för företaget Pedrazzoli Aktiebolag, i svenska kronor (SEK), uppdaterad den 
31/12/2022, som tillhandahållits Förvaltaren av dotterbolagets styrelseordförande. 

g. Dotterbolagets ekonomiska ställning och tillgångar, uppvisar inte några skulder gentemot 
majoritetsägaren Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione vid datumet för avyttring av 
aktier, igenom finansiering från aktieägare. Det finns inga andra krediter av något slag för 
aktieägaren Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione gentemot dotterbolaget. 

 h. Om det efter tilldelningen och/eller avyttringen av dotterbolagets aktier, som avses i dessa 
försäljningsregler, skulle framgå nya, tidigare eller efterföljande skulder, som överskrider det 
som anges i årsredovisningen för den 31/12/2021 och den preliminära finansiella 
redovisningen som uppdaterades den 31/12/2022, kommer det säljande företaget i konkurs 
inte på något sätt att vara ansvarig för sådana överskott och köparen kan inte kräva någon 
form av ersättning för skada eller återlämnande eller prisnedsättning med avseende på dessa. 

i. Likaledes om det efter tilldelningen och/eller avyttringen av dotterbolagets aktier som avses i 
dessa försäljningsregler, skulle framgå antaganden om brist, totalt eller delvis, på nya, tidigare 
eller efterföljande tillgångar i förhållande till det som framgår i årsredovisningen för den 
31/12/2021 och den preliminära finansiella redovisningen som uppdaterades den 31/12/2022, 
kommer det säljande företaget i konkurs inte på något sätt att vara ansvarig för sådana brister 
och köparen kan inte kräva någon form av ersättning för skada eller återlämnande eller 
prisnedsättning med avseende på dessa. 

j. Dotterbolagets kapitalsituation med utgångspunkt från årsredovisningen av den 31/12/2021 
som avfattats av det administrativa organet, certifieras av revisorn, uppvisar ett positivt 
nettovärde på 4 067,389 SEK vilket är lika med 396,807 euro enligt växelkursen för 
referensperioden av den 31/12/2021. 

 
IV. FÖRSÄLJNINGSMETOD. 
▪ För försäljning av det ovan identifierade aktieinnehavet kommer man att gå vidare ”med 
förseglad budgivning men förutse auktion i händelse av flera anbudsgivare”, genom köperbjudanden 
som vederbörligen undertecknats i enlighet med villkoren som anges nedan. Försäljningen kommer 
att göras i ett parti. 
 
V. BAS- OCH MINIMIPRIS FÖR TILLDELNING (reservpris). 
▪ Bas- och minimipriset för tilldelning (reservpris) är 150 000,00 € (etthundra femtiotusen euro/ 
00). 
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▪ Köperbjudanden som uppgår till ett värde som är mindre än det ovan nämnda minimipriset 
kommer att betraktas som ogiltiga och de kommer inte att beaktas för något ändamål i granskningen. 
 
VI. VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR INLÄMNING AV ANBUDEN OCH DERAS 
INNEHÅLL. 
▪ Anbudet, såsom det fastställts i dessa försäljningsregler, som ska förstås med bindande och 
oåterkalleligt innehåll fram till det försäljningsdatum som fastställts i paragraf X. plus ytterligare 270 
(tvåhundra sjuttio) dagar från datumet i fråga, avfattat på italienska, ska inkomma till 
Konkursförvaltarens kontor på Via dei Poli, n. 29 - 36022 Cassola (provinsen Vicenza), i förslutet 
kuvert, ovillkorligen senast kl. 12:00 dagen före försäljningen. Kuvertet, utöver anbudet som 
undertecknats av anbudsgivaren, ska innehålla en kopia av dennes giltiga id-handling. När det gäller 
en anbudsgivare i form av en juridisk person måste även en kopia av det uppdaterade 
registreringsbeviset från [Italienska] handelskammaren för industri, hantverk och jordbruk bifogas 
eller från eventuellt liknande institution enligt utländsk lag (i sådant fall måste detta registreringsbevis 
översättas till italienska med en auktoriserad översättningar vid domstolen i Vicenza), från vilken 
framgår befogenheterna för den person som fysiskt sett gör anbudet. Det måste i vilket fall anges en 
certifierad e-postadress i anbudet som ska vara förtecknad på webbplatsen ”www.inipec.gov.it” till 
vilken meddelanden om försäljningen som avses i dessa regler ska kunna skickas. På kuvertet ska 
mottagaren, efter identifiering, notera namnet på personen som fysiskt lämnar in anbudet (det kan 
vara en annan person än anbudsgivaren), namnet på domaren liksom förväntat datum och tid för 
försäljningen, utan någon annan angivelse. 
 
VII. YTTERLIGARE OM INNEHÅLLET I ANBUDEN. 
▪ Anbudet ska innehålla en uppgift om det erbjudna beloppet och tidsfristen för betalning av 
beloppet, som under inga omständigheter kan förlängas i förhållande till för upprättande av den 
definitiva handlingen för köp av aktieinnehavet. 
▪ Om det inte finns någon tidsfrist angiven för betalning av prisbeloppet, ska det förstås som 
senast vid datumet för upprättande av den definitiva handlingen för köp av aktieinnehavet och 
betalningen ska göras en gång i sin helhet. 
▪ Upprättandet av den definitiva köphandlingen för aktieinnehavet ska ske inom tidsfristen som 
avses i paragraf XVI.. 
▪ Anbudet som lämnas in av en annan person än den som, med bindande åtagande inkommit till 
Konkursförvaltaren den 12 oktober 2022, ändrat/ersatt den 15 december 2022, åtagit sig att delta i 
detta konkurrensförfarande med förseglad budgivning ska också innehålla en check utställd till 
”Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione”, som säkerhet, till ett belopp lika med 20 % (tjugo 
procent) av det erbjudna priset. 
 
VIII. ANTAGANDE OM FÖRLUST AV BETALDA SÄKERHETER. UPPHÖRANDE AV 
TILLDELNING. 
▪ Det preciseras att Konkursförvaltningen för Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione ska ha rätt att 
hålla inne de betalda säkerheterna som böter: 

i. från anbudsgivare som inte infinner sig inför Konkursförvaltaren den dag och på det 
klockslag som fastställts för försäljningen och det eventuella anbudsförfarandet, i 
händelse av att försäljningen inte är beslutsmässig, 

ii. från den utvalda anbudsgivaren som inte har betalat återstoden av anbudspriset inom 
det datum som fastställts för upprättande av den definitiva handlingen för avyttring av 
aktieinnehavet. 

▪ Om den utvalda anbudsgivaren faller under de fall som identifieras i led a. och b. i denna 
paragraf, utöver att undergå de konsekvenser som förutses häri, kommer den utvalda anbudsgivaren 
att förklaras som förverkad av Domaren. I sådant fall kommer aktierna att tilldelas den eventuellt 
andra bästa anbudsgivaren och den anbudsgivare som förklarats förverkad kommer också att krävas 
betala en böter till Konkursförvaltningen för Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione till ett belopp som 
ör lika med skillnaden mellan priset erbjudet av denne och minimpriset som aktieinnehavet kommer 
att säljas för. 
 
IX. OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRSÄLJNINGEN. 
▪ På dagen för anbudsförfarandet ska Konkursförvaltningen uppvisa att genomfört följande 
former av offentliggörande: 1. Offentliggörande via Internet i minst 30 (trettio) dagar genom 
publicering av dessa försäljningsregler på följande webbplatser: www.tribunale.vicenza.giustizia.it, 



4 

www.astalegale.net, www.aste.com. 2. Annons i dagstidningen ”Il Sole 24 Ore” och i en svensk 
nationell dagstidning minst 30 (trettio) dagar före det datum som fastställts för försäljningen 3. 
Uppladdning på Portale delle Vendite Pubbliche [portalen för offentlig försäljning] (PVP). 
 
X. DAG, TID OCH PLATS FÖR FÖRSÄJNINGEN. PRELIMINÄRT 
TILLDELNINGSSÄTT. 
▪ Försäljningen och det eventuella anbudsförfarandet på det högsta budet som fastställts till den 
16 maj 2023, kl. 15:30, kommer att äga rum inför Konkursförvaltaren på dennes kontor på Via dei 
Poli, n. 29 - 36022  Cassola (provinsen Vicenza) - Italien. 
▪ På den fastställda dagen och tiden kommer Konkursförvaltaren, som noterat genomförandet 
av offentliggörandet enligt vad som fastställts ovan, att öppna de mottagna kuverten och muntligt 
redogöra för anbudens namn, belopp och egenskaper. 
▪ Om det finns endast ett giltigt anbud ska Konkursförvaltaren preliminärt ordna med 
försäljningen till förmån för den enda anbudsgivaren. 
▪ Om det finns flera giltiga anbud ska Konkursförvaltaren bjuda in anbudsgivarna till ett 
anbudsförfarande där de konkurrerar om det högsta budet, genom att tillämpa kriterierna nedan. 
▪ Vid anbudsförfarande för budgivning kan de var och en göra höjningar av minimibeloppet på 
2 000,00 € (tvåtusen/00 euro) i förhållande till det bästa budet, med intervall på 1 (ett) minut först. 
När en minut har gått sedan den senaste höjningen utan att några ytterligare höjningar av anbudet har 
gjorts, ska Konkursförvaltaren preliminärt ordna med tilldelning till förmån för den person som gjort 
den sista höjningen av budet. 
▪ Om budgivningen inte kan äga rum på grund av brist på anslutningar till anbudsförfarandet, 
ska Konkursförvaltaren preliminärt ordna med tilldelning till förmån för den bästa anbudsgivaren på 
grundval av innehållet i de kuvert som lämnats in. 
▪ Tilldelningen som Konkursförvaltaren bestämt är definitiv, med undantag för 
förstahandsrätten som föreskrivs i bolagsordningen. 
 
XI. KRITERIUM FÖR ATT BEDÖMA DET BÄSTA ANBUDET. 
▪ Kriteriet för att bedöma det bästa anbudet ska vara enligt följande: preferens för det högsta 
monetära budet; vid lika belopp, ska företräde ges till det anbud som lämnats in först. 
 
XII. FÖRHANDSRÄTT SOM FÖRESKRIVS I BOLAGSORDNINGEN. DEFINITIVT 
TILLDELNINGSSÄTT. 
▪ Texten i § 12 i bolagsordningen för dotterbolaget återges i sin helhet nedan: 
 <<Vid avyttring av en aktie till en person som inte är aktieägare i företaget, måste aktien omedelbart 
erbjudas med förstahandsrätt till andra aktieägare genom skriftligt meddelande till företagets 
styrelse. Samtidigt måste äganderätt till aktien bevisas och, vid avyttring mot ersättning, måste det 
överenskomna beloppet anges. 
Vid mottagande av ett sådant meddelande, ska styrelsen omedelbart informera alla aktieägare med 
förstahandsrätt skriftligen vars postadress är registrerad i aktieboken eller i vilket fall känd för 
företaget, och bjuda in dem till att ge uttryck för sin önskan att utöva denna rätt genom skriftligt 
meddelande till företaget inom två månader från och med datumet för meddelandet om avyttring av 
aktien till styrelsen. 
Om flera aktieägare har förstahandsrätt ska tilldelningen ske genom lottdragning av en notarie. Om 
avyttringen emellertid avser flera aktier måste dessa såvitt det är möjligt delas lika mellan de 
personer som har utövat förstahandsrätten. 
Det belopp som ska betalas vid utövande av förstahandsrätten är lika med det motsvarande värdet, 
om en aktie avyttras mot ersättning. I annat fall, ska det i händelse av en tvist fastställas i enlighet 
med skiljedomslagen (1999:145). Betalningen ska göras senast en månad efter dess fastställande. 
Om ingen utövar förstahandsrätten enligt de villkor som fastställts i lagen eller om beloppet inte har 
betalats inom den fastställda tidsfristen, har den person som presenterat meddelandet om avyttring 
rätt att bli registrerad som aktieägare.>> 
▪ För att respektera ovan nämnda lagbestämmelse – som förutsätter behovet av att bevisa 
aktieägandet, vilket i sin tur är beroende av resultatet av förfarandet för dödande/ogiltigförklarande 
av aktiebrev som planeras att slutföras den 19 juni 2023 – ska Konkursförvaltaren efter den 
preliminära tilldelningen som avses i paragraf X. i dessa regler, följa processen nedan: 

i. Konkursförvaltaren ska vänta till den 19 juni 2023 på resultatet för 
dödande/ogiltigförklarande av aktiebrev som specificerats i paragraf III., led a. i dessa 
regler. 
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ii. Efter dödande/ogiltigförklarande av aktiebrev kommer Konkursförvaltaren, utom vid de 
andra aktieägarnas formella avstående från förstahandsrätten som avses i paragraf § 12 i 
bolagsordningen, att omedelbart meddela styrelsen för Pedrazzoli Aktiebolag, och informera 
dem om att ha identifierat en köpare av aktierna i enlighet med paragraf I. i dessa 
försäljningsregler till ett pris som motsvarar den preliminära tilldelningen, och erbjuder 
samma aktier som förstahandsrätt till andra aktieägare genom att bevisa äganderätten till 
dem, som ett resultat av förfarandet för dödande/ogiltigförklarande av aktiebrev och be 
samma styrelse om att omedelbart vidta åtgärder för att inbjuda andra aktieägare till att utöva 
sin förstahandsrätt inom 2 (två) månader. 

iii. Om en eller flera aktieägare i Pedrazzoli Aktiebolag utövar sin förstahandsrätt inom 2 (två) 
månader från den inbjudan som nämnts i föregående stycke ii, kommer desamma att ha rätt 
att köpa de aktier istället för den preliminärt utvalda anbudsgivaren till ett pris som motsvarar 
det preliminära anbudet, förutsatt att det betalar hela priset enligt de sätt som föreskrivs i 
paragraf XVII., inom 1 (ett) månad från datumet för utövande av ovan nämnda rättighet 

iv. Om de andra aktieägarna formellt har avstått från förstahandsrätten som avses i § 12 i 
bolagsordningen, eller om förstahandsrätten inte utövats efter 2 (två) månader från inbjudan 
som avses i föregående stycke ii., eller om de personer som utövar denna rättighet inte har 
betalat prisbeloppet senast 1 (ett) månad efter datumet för utövandet av den aktuella 
rättigheten, ska Konkursförvaltaren ordna med en definitiv tilldelning till förmån för den 
person som preliminärt valts ut i enlighet med föreskrifterna i paragraf X. och meddela denne 
detta på den certifierade e-postadress som personen i fråga angivit i enlighet med paragraf 
VI. 

 
XIII. ÅTERBETALNING AV SÄKERHETERNA TILL ICKE UTVALDA 
ANBUDSGIVARE. 
▪ Säkerhetsavgifterna som betalats in av eventuella icke utvalda anbudsgivare kommer inte att 
återbetalas till dem innan den bindande perioden för anbudet förfaller som fastställts i föregående 
paragraf VI., såvida inte den definitiva handlingen  för avyttring av aktieinnehavet har upprättats före 
det datumet. I sådant fall kommer säkerhetsavgifterna som betalats in av eventuella icke utvalda 
anbudsgivare omedelbart att betalas tillbaka till desamma. 
 
XIV. AVGIFTER. 
▪ Alla avgifter som hänför sig till försäljning/tilldelning, skatteutgifter och andra utgifter, ska 
åligga köparen/anbudsgivaren och de ska betalas senast av den senare i samband med upprättandet 
av handlingen för avyttring av aktierna. 
▪ Kostnaderna för annullering av panträtt och formaliteter som inverkar menligt på de aktier 
som ska säljas kommer, i förekommande fall, att annulleras av och på bekostnad av av det säljande 
företaget i konkurs. 

 
XV. INFORMATIONSNOT TILL FÖRFARANDETS ORGAN. 
▪ Konkursförvaltaren kommer att informera domaren och Fordringsägarkommittén om 
försäljningsexperimentets resultat. 
 
XVI. UPPRÄTTANDE AV DEN DEFINITIVA AVYTTRINGEN. 
▪ Den slutliga aktieförsäljningen ska ske inom 60 (sextio) dagar från datumet för den definitiva 
tilldelningen av Konkursförvaltaren efter utförande av den process som specificerats i paragraf XII., 
på lämpligt sätt i enlighet med svensk lagstiftning för att medge överlåtelse av äganderätten till 
aktierna, efter att alla skyldigheter som åligger den utvalda anbudsgivaren enligt dessa 
försäljningsregler har uppfyllts, baserat på de indikationer som angetts av Konkursförvaltaren via 
certifierat e-postmeddelande på den certifierade e-postadress som uppgetts av anbudsgivaren i 
enlighet med paragraf VI. 
 
XVII. KVANTIFIERING AV FÖRSÄLJNINGSPRISET, VILLKOR OCH 
BESTÄMMELSER FÖR BETALNING. 
▪ Det belopp som den utvalda anbudsgivaren ska betala till Konkursförvaltningen som saldo av 
försäljningspriset, senast vid den fastställda tidsfristen, med check utställd till ”Fallimento Pedrazzoli 
IBP Spa in liquidazione” eller med banköverföring till bankkontot utställd till Förvaltningsförfarandet 
(IBAN: IT97L0880760260000000058544), ska beräknas som skillnaden mellan det tilldelade priset 
och det betalda säkerhetsbeloppet. 
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XVIII. OBLIGATORISKA VILLKOR. 
▪ Villkoren som ålagts anbudsgivarna och den utvalda anbudsgivaren är slutgiltiga. 
 
XIX. FÖRTYDLIGANDEN OCH FÖRKLARINGAR. 
▪ De berörda parterna kan be Konkursförvaltaren om förtydliganden/förklaringar via certifierad 
e-post för förfarandet på ”f30.2017vicenza@pecfallimenti.it”, och ange den certifierade e-postadress 
där de vill få den ytterligare berättigade informationen i enlighet med gällande lagstiftning, det vill 
säga Konkursförvaltarens förklaringar. Konkursförvaltarens förklaringar kan i vilket fall aldrig ha 
företräde framför försäljningsförordningen, förfarandets regler som Konkursförvaltaren måste iaktta 
och de är inte bindande för förfarandet, de kan inte heller ge upphov till ansvarsskyldighet utom vid 
uppsåtlig försummelse eller grov vårdslöshet. 
▪ Konkursförvaltaren kommer att lämna in handlingarna avseende Pedrazzoli Aktiebolag på 
konkurskansliet vid domstolen i Vicenza, vid datumet för offentliggörandet av anbudsförfarandet, 
som ska konsulteras av de berörda parterna. Dessa handlingarna anges i förteckningen nedan: 
▪ Registreringsbevis för företaget Pedrazzoli Aktiebolag (på originalspråket svenska med 
översättning till engelska och en auktoriserad översättning till italienska). 
▪ Register över aktieägare i Pedrazzoli Aktiebolag -  Organisationsnummer från Sverigen 
Bolagsverket 556441-3564 registrerat i Svenska Patent- och registreringsverket av den 14/01/1992 
(på engelska). 
▪ Publicering av beslutet för dödande/ogiltigförklarande av aktier med kungörelse-ID 
K355294/22 (på originalspråket svenska med översättning till engelska och en auktoriserad 
översättning till italienska). 
▪ Årsredovisning för räkenskapsåret avslutat den 31 december 2019 för Pedrazzoli Aktiebolag, 
som inte godkänts av majoritetsägaren (på originalspråket svenska med översättning till engelska och 
en auktoriserad översättning till italienska); 
▪ Revisionsberättelse av revisor Andreas Johansson angående årsredovisningen för 
räkenskapsåret avslutat den 31 december 2019 för Pedrazzoli Aktiebolag (på originalspråket svenska 
med översättning till engelska och en auktoriserad översättning till italienska); 
▪ Årsredovisning för räkenskapsåret avslutat den 31 december 2020 för Pedrazzoli Aktiebolag, 
som inte godkänts av majoritetsägaren (på originalspråket svenska med översättning till engelska och 
en auktoriserad översättning till italienska); 
▪ Revisionsberättelse av revisor Andreas Johansson angående årsredovisningen för 
räkenskapsåret avslutat den 31 december 2020 för Pedrazzoli Aktiebolag (på originalspråket svenska 
med översättning till engelska och en auktoriserad översättning till italienska); 
▪ Årsredovisning för räkenskapsåret avslutat den 31 december 2021 för Pedrazzoli Aktiebolag, 
som inte godkänts av majoritetsägaren (på originalspråket svenska med översättning till engelska och 
en auktoriserad översättning till italienska); 
▪ Revisionsberättelse av revisor Andreas Johansson angående årsredovisningen för 
räkenskapsåret avslutat den 31 december 2021 för Pedrazzoli Aktiebolag (på originalspråket svenska 
med översättning till engelska och en auktoriserad översättning till italienska); 
▪ Den preliminära finansiella redovisningen för Pedrazzoli Aktiebolag uppdaterad den 
31/12/2022 (på originalspråket svenska med översättning till engelska och en auktoriserad 
översättning till italienska); 
▪ Pedrazzoli Aktiebolags bolagsordning (på originalspråket svenska med översättning till 
engelska och en auktoriserad översättning till italienska). 
  
XX. ANBUDSGIVARENS NÄRVARO VID FÖRSÄLJNINGSFÖRHANDLINGEN. 
▪ Anbudsgivaren ska närvara personligen vid den domstolsförhandling som fastställts för 
försäljningen (om det handlar om ett företag ska det juridiska ombudet eller den verkställande 
direktören som utsetts för ändamålet närvara), eller genom ombud med en advokat försedd med 
särskild fullmakt från en notarie som utövar sitt yrke i Italien. 
 
XXI. SÄRSKILDA ÅTGÄRDER FÖR DEN PERSON SOM HAR LÄMNAT IN SITT 
BINDANDE ÅTAGANDE ATT DELTA I DETTA KONKURRENSFÖRFARANDE. 
▪ Tredje part som skickat sitt bindande åtagande till Konkursförvaltaren enligt vad som nämnts 
i paragraferna I. och II. är inte undantagen från skyldigheten att lämna in köperbjudandet enligt vad 
som fastställts i detta regelverk för att kunna delta i detta konkurrensförfarande. Samma person är 
utav samma skäl endast undantagen från skyldigheten att i kuvertet som innehåller anbudet inkludera 
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en check utställd till ”Fallimento Pedrazzoli IBP Spa in liquidazione”, som säkerhet, till ett belopp 
lika med 20 % (tjugo procent) av det erbjudna priset. 
 
XXII. FÖRBÄTTRADE ANBUD. 
▪ Om ett bindande erbjudande om köp kommer in till ett belopp som inte understiger 10 % (tio 
procent) av det erbjudna priset kan Konkursförvaltaren i vilket fall upphöra med försäljningen som 
avses i paragraf 107, L.F. [Italiensk konkurslagstiftning], förutsatt att ett sådant förbättrat erbjudande 
att lämna in till Konkursförvaltarens kontor är säkrat med en check till ett värde lika med 20 % (tjugo 
procent) av det bättre erbjudna priset, eller med banköverföring med samma värde som ska krediteras 
till bankkontot utställt till konkursförfarandet (med det IBAN-nummer som anges i paragraf XVII.). 
▪ Säkerhetsbeloppet att betala tillsammans med det förbättrade erbjudandet kan beräknas som 
skillnaden mellan 20 % av det erbjudna bättre priset och säkerhetsbeloppet som redan betalats av 
anbudsgivaren i enlighet med paragraferna II. och VII.. 
▪ Vid upphävande av försäljningen kommer Konkursförvaltaren att ordna med en ny försäljning 
av aktieinnehavet mellan personen som har formulerat det bättre anbudet och alla de personer som 
redan har lämnat in ett köperbjudande enligt vad som fastställts i dessa regler. 
 
XXIII. HÄNVISNING. 
▪ Vid oförutsedda tvister hänvisas till principerna i den italienska konkurslagstiftningen, det vill 
säga till bestämmelserna i den italienska civilprocesslagen vad gäller försäljning utan auktion med 
förseglad budgivning. 
▪ För en tolkning av dessa försäljningsregler, var god hänvisa till den italienska versionen. 

* * * 
För ytterligare information, vänligen kontakta Konkursförvaltaren, den ekonomiske rådgivaren, 
Guerrino Marcadella, tel. 0424/514520, certifierade e-postadress: 
‘f30.2017vicenza@pecfallimenti.it’ 
 
Cassola (VI), 07/02/2023 

        KONKURSFÖRVALTAREN 
REVISOR GUERRINO MARCADELLA 

 
 


